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ΑΑ  ΝΝ  ΑΑ  ΚΚ  ΟΟ  ΙΙ  ΝΝ  ΩΩ  ΣΣ  ΗΗ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

2. Την υπ’αρίθµ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ 21508/4-11-12011 απόφαση Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/7-11-11 τεύχος Β’). 

3. Την υπ’αρίθµ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ 21526/4-11-12011 εγκύκλιο του Υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

4. Την ανάγκη ανάδειξης µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) για την συγκρότηση 
της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών, απ’ ευθείας αναθέσεων, 
αξιολόγησης αποτελεσµάτων και παραλαβής των ανωτέρω, καθώς και γνωµοδότησης 
για κάθε θέµα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συµβάσεων (ΕΚΠΟΤΑ) η οποία 
αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους. 

5. Την ανάγκη ανάδειξης µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), για την συγκρότηση 
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών ή απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών, 
αξιολόγησης αποτελεσµάτων η οποία αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους.    

6. Την ανάγκη ανάδειξης µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), για την συγκρότηση 
Επιτροπής παραλαβής κάθε είδους παρεχοµένων υπηρεσιών (απευθείας αναθέσεις, 
διαγωνισµοί) η οποία αποτελείται από δυο υπαλλήλους και έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο. 

Γ ν ω σ τ ο  π ο ι ο υ µ ε    ό τ ι : 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών του ∆ήµου Καλαµάτας, την 27η ∆εκεµβρίου 2013 ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ θα διεξάγει κλήρωση, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, 

Αριστοδήµου 22, για : 

1. την ανάδειξη τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωµατικών µελών, 

δηµοτικών υπαλλήλων, για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών 

προµηθειών, απ’ ευθείας αναθέσεων, αξιολόγησης αποτελεσµάτων καθώς και 

γνωµοδότησης για κάθε θέµα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συµβάσεων 

(ΕΚΠΟΤΑ), προκειµένου για περιπτώσεις προµηθειών που αφορούν σε προµήθεια 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού, αναλωσίµων και λογισµικών. 

2. την ανάδειξη τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωµατικών µελών, 

δηµοτικών υπαλλήλων, για την συγκρότηση Επιτροπή παραλαβής που αφορούν σε 

προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού, αναλωσίµων και λογισµικών. 



3.  την ανάδειξη τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωµατικών µελών, 

δηµοτικών υπαλλήλων, για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών ή 

απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και αξιολόγησης αποτελεσµάτων.  

4. την ανάδειξη δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωµατικών µελών, δηµοτικών 

υπαλλήλων, για την συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής παρεχοµένων υπηρεσιών, η 

οποία αποτελείται από δυο υπαλλήλους και έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο, προκειµένου για 

περιπτώσεις που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, εγκατάστασης, 

ανάπτυξης, παραµετροποίησης, υποστήριξης, συντήρησης και επιδιόρθωσης: 

 ηλεκτρονικού εξοπλισµού, δικτύων και γενικά όλων των υποδοµών 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

 λογισµικού και εφαρµογών 

5. την ανάδειξη δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωµατικών µελών, δηµοτικών 

υπαλλήλων, για την συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής κάθε είδους παρεχοµένων 

υπηρεσιών, η οποία αποτελείται από δυο υπαλλήλους και έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο. 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆ιεύθυνσης 

∆ιοικητικών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 

 

Η ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών 
 
 
 

Ιντζέ Αθανασία 
 


